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SAJTÓKÖZLEMÉNY   

ELKÉSZÜLT AZ ÚJ, MODERN AUTÓBUSZ-PÁLYAUDVAR MÓRON 

 

A közösségi közlekedés fejlesztésére Mór Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Közép-

Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez (KDRFÜ), és az Európai Unió által támogatást nyert. 

„A közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Móri kistérségben” - KDOP-4.2.3-11-2012-0005 – 

című projektre benyújtott pályázaton Mór Város Önkormányzata a járási önkormányzatokkal (Bodajk, 

Bakonycsernye, Balinka, Csákberény, Isztimér, Kincsesbánya, Magyaralmás, Pusztavám, Söréd) 

konzorciumban 399, 97 millió forint támogatást kapott, amelyet saját erővel kiegészítve több, mint 

500 millió forintból valósult meg közel 5000 négyzetméteren Mór városában az új autóbusz-

pályaudvar, a környező településeken pedig modern buszvárókat létesítettek. A modern autóbusz-

pályaudvart ünnepélyes keretek között adták át csütörtökön, Móron. Az eseményen jelen volt Tasó 

László a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikai államtitkára. 

 

Az összefogásnak és egy sikeres pályázatnak köszönhetően javulnak a közösségi közlekedés feltételei a 

Móri Kistérségben. „A közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Móri kistérségben - KDOP-4.2.3-11-

2012-0005 –” című projekt keretében elkészült a móri autóbusz-pályaudvar. Tasó László ünnepi beszédében 

elmondta: „A Magyar ember a kulcsa annak, hogy a térség eddig is szépen fejlődött, és tovább fejlődjön! Az 

újabb sikereket Magyarország Kormánya is generálja, mivel szeretnék a közösségi közlekedést 

versenyképessé tenni.” – hangsúlyozta az államtitkár. „Fontos, hogy a polgárok lássák, befizetett 

adóforintokból mi valósul meg, az elnyert forrásokat pedig hatékonyan használják fel.” – tette hozzá Tasó 

László. Törő Gábor a térség országgyűlési képviselője kiemelte: 21 éves vágya teljesült a térségnek. „1994-

ben kezdődött az új autóbusz-pályaudvar terveztetése. Korábban három helyszínre is tanulmánytervek 

készültek, mire a mai végleges helyét a képviselőtestület kiválasztotta. A rengeteg fogadóóra és konzultáció 

meghozta gyümölcsélt”.  A közel félmilliárd forint értékű komplett beruházás megvalósításához a város 

önkormányzata a „Közlekedésfejlesztési program” keretében sikeresen pályázott ERFA forrásra a Közép-

Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnél és 399 974 726 Forint támogatás kapott. „A pályázat első 

körben nem kapott támogatást, bár megfelelő pontszámot ért el, a visszaadott uniós források 

átcsoportosításával valósulhatott meg.” – mondta el projektértékelőjében Molnár Tamás. A KDRFÜ 

ügyvezetője kiemelt, dicséret illeti a várost, a kistérséget, hogy bár az első körben nem támogatták a tervet, 

amikor kiderült, hogy a projekt támogatható, gyorsan megvalósította a fejlesztést a konzorcium.  A 

befejeződött fejlesztés eredményeként mostantól akadálymentesített közlekedési csomópont szolgálja a 

helyi, helyközi autóbusz, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedést.  A pályaudvar a turizmust is segíti, 

az épületben kerékpárkölcsönző is működik. „Csak akkor születnek nagy dolgok, ha a város és a térség 

polgárai összefognak. A kistréség megtalálta a közös célt, amit meg is valósított!”- emelte ki köszöntőjében 

Fenyves Péter polgármester.  A korszerű, új pályaudvart a Középnyugat-magyarországi Közlekedési 

Központ kapta működtetésre. A pályázat során elkészült az új forgalmi épület, ahol a jegyértékesítési 

irodákat és utas várót alakítottak ki. Az autóbusz közlekedéshez kapcsolódóan az utasforgalom dinamikus 

kiszolgálását és tájékoztatását egy modern utastájékoztatási-rendszer kiépítésével fejlesztették. A GPS 

alapú rendszer az autóbusz tartózkodási helyéből megállapítja, és közli, hogy pontosan mikor érkezik az 

autóbusz.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

A kivitelezés befejeztével látható, hogy a kitűzött célok maximálisan megvalósultak, és az utasok minden 

igényét kielégíti az új pályaudvar, mely a június 1-i szolgálati nap kezdetével kezdi meg hivatalosan is 

működését, akkortól indul innen a napi 170 járat az ország 23 településére. 
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